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รายละเอียดวิชา 

!
วิชา  คณิตศาสตร์ 6                          รหัสวิชา ค23102    จำนวน 4 คาบ / สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                          ภาคเรียนที่ 2 / 2557                    ครูผู้สอน  มิสกาญจนา , มิสเจณิศา !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  อสมการ 

     1.1  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

     1.2  การแก้อสมการเชิงเส้นตัว 

            แปรเดียว 

     1.3  โจทย์ปัญหา

ค 4.2 !!
ค 6.1 

ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการ 

          แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 

          คำตอบ 

ม.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง 

          เหมาะสม 

ม.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ 

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

2.  ความน่าจะเป็น 

     2.1  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 

     2.2  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

     2.3  ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

ค 5.2 !!
ค 5.3 !
ค 6.1

ม.3/1 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ที่ผล 

          แต่ละตัวมีโอกาสเกิดข้ึนเท่าๆกัน และใช้ความรู้เกี่ยวกับความ 

          น่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  

ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการ 

          ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ 

ม.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจสรุปได้อย่างเหมาะสม 

ม.3/5 เชื่องโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ 

          กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์        

3.  สถิติ 

     3.1  ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล 

     3.2  ค่ากลางของข้อมูล  

     3.3  การกระจายของข้อมูล 

ค 5.1 !!!!!!
ค 5.3 !
ค 6.1 

ม.3/1 กำหนดประเด็น และเขียนข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาหรือ 

          สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งกำหนดวิธีการศึกษา และการเก็บ 

          รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม 

ม.3/2 นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 

ม.3/3 อ่าน แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอ 

ม.3/4 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ของข้อมูลที่ไม่ได้ 

          แจกแจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ม.3/2 อภิปรายถึงความคลาดเลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได้ จากการนำเสนอ 

          ข้อมูลทางสถิติ 

ม.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ 

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

4.  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

      4.1  กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ 

             ทางคณิตศาสตร์ 

      4.2  ทักษะกระบวนการทาง 

             คณิตศาสตร์เกี่ยวกับอัตราส่วน 

             ตรีโกณมิติของมุม 30, 45, 60

ค 6.1 ม.3/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 

ม.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

          ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.  หาค่าของฟังก์ชันอัตราส่วนตรีโกณมิติและแก้โจทย์ปัญหา 

     เกี่ยวกับฟังก์ชันอัตราส่วนตรีโกณมิติได้
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การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

!
!
!
!

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ตรวจแบบฝึกหัด 

2. ตรวจใบงาน  

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินการทำ 

    แบบฝึกหัด 

2. แบบประเมินใบงาน 

3. แบบทดสอบ

25 ค 4.2 ม.3/1 

ค 5.2 ม.3/1 

ค 5.3 ม.3/1  

ค 6.1 ม.3/3-5

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 4.2 ม.3/1 

ค 5.2 ม.3/1 

ค 5.3 ม.3/1  

ค 6.1 ม.3/3-5

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจแบบฝึกหัด 

2. ตรวจใบงาน  

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินการทำ 

    แบบฝึกหัด 

2. แบบประเมินใบงาน 

3. แบบทดสอบ

25 ค 5.1 ม.3/1-4 

ค 5.3 ม.3/2  

ค 6.1 ม.3/1-2, 4 

ข้อ 1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 5.1 ม.3/1-4 

ค 5.3 ม.3/2  

ค 6.1 ม.3/1-2, 4 

ข้อ 1

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

1. สังเกต 

2. บันทึกการส่งงาน

1. แบบสังเกต 

2. แบบบันทึก

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ 1. ตรวจแบบฝึกหัด 

2. ตรวจใบงาน  

3. ทดสอบ 

4. สังเกต

1. แบบประเมินการทำ 

    แบบฝึกหัด 

2. แบบประเมินใบงาน 

3. แบบทดสอบ 

4. แบบสังเกต

- สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. ตรวจแบบฝึกหัด 

2. ตรวจใบงาน  

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินการทำ 

    แบบฝึกหัด 

2. แบบประเมินใบงาน 

3. แบบทดสอบ

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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